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 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број IV-404-2/2018-299, од 26.10.2018. године 
и Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-404-2/2018-300, од 
26.10.2018. године припремљена је: 
  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА  

ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА (ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) ПРИКЉУЧКА РАДНЕ 
ЗОНЕ У НОВОЈ ГАЈДОБРИ НА ДРЖАВНИ ПУТ. 

 
Редни број јавне набавке 34/2018 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 
  
 Наручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА , 
Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16 
 Интернет страница наручиоца:  www.backapalanka.rs 
           

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 
 
 Предметна јавна набавка услуга, број 34/2018 – спроводи се у поступку 
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набаке. 
 

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је услуга израде пројекта (техничке документације) 
прикључка радне зоне у Новој Гајдобри на државни пут. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 

1.4.  Информације у вези са јавном набавком  
 

Служба за контакт: Служба за јaвне набавке, телефон: 021-2101-174. 
Факс: 021/6045-587 или е-mail: jnabavke@backapalanka.org.rs , у времену 

од 7,00-15,00 часова. 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавки 

 
Јавна набавка услуга број 34/2018 – услуга израде пројекта (техничке 

документације) прикључка радне зоне у Новој Гајдобри на државни пут. 
Ознака из општег речника набавки: 71320000 - услуге техничког 

пројектовања. 
         

http://www.backapalanka.rs/
mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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3. ВРСТА УСЛУГА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 

3.1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

ИНВЕСТИТОР / 
НАРУЧИЛАЦ: 

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
Краља Петра I бр.16, Бачка Паланка 

ЛОКАЦИЈА: 
Радна зона се налази северно од насеља Нова Гајдобра 
поред државног пута II A реда број 108, на делу пута 
између Нове Гајдобре и Гајдобре 

ПРЕДМЕТ 
ПРОЈЕКТА: 

Примена адекватних грађевинских и саобраћајно техничких 
мера у циљу изградње саобраћајног прикључка на државни 
пут другог реда IIA broj 108 и бициклистичке стазе дуж 
државног пута од радне зоне до насеља Гајдобра 

НИВО 
ПРОЈЕКТА: 

Идејно решење, Студија оправданости, Идејни пројекат, 
Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење 
радова 

 
3.2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Техничка документација, у зависнoсти од нивоа пројекта, треба да садржи: 

• Грађевински пројекат саобраћајних површина 

• Пројекат саобраћајне сигнализације 

• Пројекат привремене саобраћајне сигнализације 

Након увођења у посао, у првом кораку пројектант врши израду Идејних решење 
саобраћајних површина (прикључка и бициклистичке стазе) на основу којих ће 
Инвеститор прикупити локацијске услове на основу којих ће се вршити даља 
израда потребне техничке документације. 
 
Техничка документација за изградњу бициклистичке стазе дуж државног пута 
обухвата: 

• Израду идејног решења; 

• Израду пројекта за грађевинску дозволу и 

• Израду пројекта за извођење радова. 

 
Техничка документација саобраћајних површина за прикључење радне зоне на 
државни пут II А реда број 108 обухвата: 

• Израду идејног решења; 

• Израду студије оправданости; 

• Израду идејног пројекта 
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• Израду пројекта за грађевинску дозволу и 

• Израду пројекта за извођење радова. 

 
Обавеза пројектанта је да изради ситуациона решења саобраћајних површина и 
да их презентује Инвеститору. Након прихватања решења пројектант креће са 
израдом пројектно техничке документације. Дужина бициклистичке стазе која је 
предмет пројекта износи око 800 метара. 

Садржај, формат и паковање пројекта предлаже пројектант у договору са 
представницима Инвеститора, док сагласност на исте даје Инвеститор. Садржај, 
формат и паковање пројекта морају да буду у складу са важећим Законом о 
планирању и изградњи и одговарајућим подзаконским актима, а у зависности од 
нивоа пројектно техничке документације. Поред општих законских, техничких и 
професионалних услова који дефинишу квалитет и садржај пројеката који су 
предмет ове јавне набавке у Пројектном задатку су садржани сви специфични 
захтеви Инвеститора у погледу предмета, обима задатака које је потребно 
извршити у изради пројеката. 
 

3.3. ОПШТИ  ЗАХТЕВИ 

Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу: 

• Овог пројектног задатака 

• Подлога за пројектовање које израђује пројектант (геодетских, 
геотехничких и сл.) 

• Важећих Закона, Правилника, прописа, стандарда и норми квалитета за 
израду предвиђене пројектно техничке документације 

• Архивске документације, ако постоји 

• Прикупљених података о постојећој планској документацији (Плана 
детаљне регулације дела радне зоне у Новој Гајдобри) 

• Локацијским и другим условима који су неопходни за израду пројектно 
техничке документације 

 

3.4. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

Пројектном документацијом предвидети радове на изградњи прикључка на 
државни пут у зависности од расположивог простора. У складу са тим потребно 
је извршити све неопходне ситуационе и нивелационе корекције и уклапања 
новопројектованих саобраћајница са прилазним саобраћајницама, а у оквиру 
путног појаса. 
Пројектовати нови систем одводњавања у свему према локацијским условима. 
Нивелету коловоза пројектовати у складу са усвојеним решењем коловозне 
конструкције, постојећем стању и евентуалним објектима на путу ако они постоје.  
У зависности од новопројектованог решења потребно је у највећој могућој мери 
задржати постојеће попречне нагибе коловоза. 
Елементе саобраћајне сигнализације и опреме прилагодити предложеном 
решењу. 
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Поред наведеног, грађевинским пројектом предвидети решења 
саобраћајница у индустријској зони са пројектима инфраструктуре који су 
описани у предметном пројектном задатку. 

3.4.1. Саобраћајно оптерећење 

За потребе одређивања меродавног еквивалентног саобраћајног 
оптерећења за димензионисање коловоза у наредном експлоатационом циклусу, 
пројектант ће извршити седмодневно континуално контролно бројање саобраћаја 
у складу са структуром наведеном у доњој табели. Локација за контролно 
бројање саобраћаја се мора налазити на државном путу у зони планираног 
прикључка. На основу анализе расположивих података о бројању саобраћаја и 
контролног бројања саобраћаја, Пројектант ће дефинисати меродавно 
саобраћајно оптерећење. Анализа добијених резултата се доставља Наручиоцу 
на разматрање, пре почетка процеса пројектовања. 

 
На основу утврђеног ПГДС-а за 2018. годину извршити прогнозу 

саобраћајног оптерећења за анализирани период од 20 година према следећој 
табели 1: 

 
Табела 1: Препоручене стопе раста у анализираном периоду 

 ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ СТОПЕ РАСТА (%) 

ГОДИНА- ВРСТЕ ВОЗИЛА 

ПЕРИОД ПА БУС ЛТ СТ ТТВ АВ 

2018-
базна 

                                                               1,0 

2018-
2027 

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

2028-
2037 

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

 
Максимално дозвољено осовинско оптерећење меродавно за 

димензионисање коловозне конструкције усвојити према "Правилнику о подели 
моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на 
путевима" („Службени гласник РС”, бр. 40/12). 

3.4.2. Геодетски радови 

 Обавеза пројектанта је да изради одговарајући Елаборат геодетских 
радова, као и дигитални геодетски ситуациони план са топографским подлогама 
(КТП) у дwг формату, који ће се користити за израду пројеката. Неопходно је да 
катастарско топографски план буде оверен од стране надлежне институције у 
складу са законом (геодетска организација, катастар, геодетски завод и сл.). 
За потребе израде предметне техничке документације потребно је: 

• Израдити Катастарско топографски план за прикључак и за бициклистичку 
стазу посебно: 

• Све саобраћајнице снимити у појасу између 2 регулационе линије 

• Снимити сву видљиву инфраструктуру, и топографију у појасу снимања 
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• Саобраћајнице снимити попречним профилима на максималном растојању 
од 20м, а по потреби и на краћем растојању 

3.4.3. Елаборат о геомеханичким испитивањима 

Потребно је извршити ископ истражних јама у коловозу државног пута, 
како и на траси планираног прикључка и бициклистичке стазе. Ископ истражних 
јама дубине до 2 метра је потребно извршити на државном путу и прикључку 
(најмање једна јама на месту прикључења у коловозу државног пута, две јаме на 
прикључку), као и на бициклистичкој стази (најмање две истражне јаме). Након 
обављених истражних радова, на одговарајући начин затворити јаме тако да се 
по коловозу може даље безбедно одвијати саобраћај. Теренска испитивања 
радити у присуству одговорног надзорног органа општине. 
 

Положај истражних јама приказати стационажно на ситуационом плану у 
одговарајућој размери са подацима о: 

• врсти материјала или мешавине у слоју; 

• максималном зрну;  

• физичком стању узорка везаних материјала (распада се, пукао, везан-
компактан); 

• дебљини слојева; 

• укупној дебљини коловозне конструкције; 

• дебљини подслојева у постељици (уколико постоје) 

• нивоу подземне воде уколико је утврђена. 

 
У циљу потврде стања коловозне конструкције, урадити испитивања доњег 

носећег слоја и постељице на материјалима узетим из истражних јама. Ова 
геомеханичка лабораторијска испитивања обухватају: 

• одређивање гранулометријског састава материјала; 

• одређивање природне влажности материјала; 

• одређивање максималне запреминске масе и оптималне влажности по 
стандардном и модификованом Прокторовом опиту; 

• одређивање граница конзистенције материјала; 

• одређивање носивости тла по ЦБР поступку; 

 
На основу извршених истражних радова и лабораторијских испитивања 

сачинити Елаборат о геомеханичким испитивањима. 

3.4.4. Оцена стања постојећег коловоза државног пута 

Оцена стања постојећег коловоза државног пута у зони прикључка треба да 
обухвати: 

• Анализу  расположиве архивске документације  

• Оцену функционалних карактеристика површине коловоза државног пута у 
зони прикључења  
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• Одређивање носивости постојеће коловозне конструкције државног пута у 
зони прикључења 

• Керновање постојећег коловоза државног пута у зони прикључења и 
лабораторијско испитивање асфалтних слојева 

 
 Анализа расположиве архивске документације обухвата прикупљање 
релевантне и расположиве техничке документације (текстуалне, графичке и 
нумеричке) о предметним саобраћајницама и на основу ње анализу постојеће 
коловозне конструкције. 
 
 Оцену функционалних карактеристика површине коловоза државног пута у 
зони места прикључења је потребно извршити визуелно снимање оштећења 
површине коловоза према одговарајућем каталогу (извршити визуелно снимање 
на најмање 300 метара на сваком прилазу прикључку). 
 
 Носивост постојеће коловозне конструкције државног пута у зони 
прикључка утврдити мерењем дефлексија. Мерење дефлексија извршити за 
сваку саобраћајну траку посебно, уређајем са падајућим теретом (FWD) или 
Бенкелмановом гредом на растојањима не већим од 30 m. Обавезно је извршити 
корекцију угиба с обзиром на температуру и нормализацију угиба према 
оптерећењу.  
Уређај за мерење дефлексија мора бити сертификован за вршење мерења на 
коловозним засторима и мора поседовати уверење о извршеној калибрацији 
издато од стране произвођача са наведеним роком важности. Уколико није 
наведен рок важности, уверење не сме бити старије од две године.  
Пројектант треба да утврди тип, ниво, количину и узрок оштећења и изради 
графички приказ на ситуационом плану у размери R=1:500 – 1:1000. На основу 
наведеног, Пројектант даје оцену конструктивних карактеристика коловоза. 
 
 Керновање постојећег коловоза државног пута у зони прикључења 
извршити на три опитна места (попречних профила). На сваком опитном месту 
извадити три асфалтерска керна, по један на 0,5 метара од ивице коловоза и 
један у средини коловоза. Неопходно је узети довољну количину материјала да 
би се извршила доле наведена испитивања. 
Лабораторијско испитивање асфалтерских кернова треба да обухвати: 

• испитивања која ће бити извршена на свим асфалтерским керновима и 

• испитивања која ће бити извршена на асфалтерским керновима по 
попречним пресецима  

 
Лабораторијска испитивања која ће бити извршена на свим асфалтерским 
керновима се односе на одређивање: 

• дебљине слоја, 

• запреминску масу,  
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За потребе лабораторијских испитивања која ће бити извршена на асфалтерским 
керновима по опитним местима (попречним пресецима), припремају се узорци по 
Marshall-у на којима треба да буду испитана и утврђена следећа физичко 
механичка својства:  

• стабилност,  

• течење,  

• густина узорка 

• густина асфалтне мешавине,  

• шупљине у узорку,  

• шупљине у мешавини каменог материјала 

• шупљине испуњење везивом.  

• гранулометријски састав минералне мешавине. 

 
 На основу извршене оцене стања и истражних геомеханичких радова и 
лабораторијских испитивања сачинити Пројекат коловозне конструкције. У 
пројекту приказати радове и резултате утврђење у току спровођења активности 
за утврђивање оцене стања. 
 

3.5. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

На основу спроведених испитивања, мерења и анализа из поглавља 4, 
саобраћајног оптерећења, процене замора и преосталог века, урадити пројекат 
потребних мера рехабилитације коловозне конструкције на државном путу у зони 
прикључка, као и решење коловозне конструкције прикључка. Поред тога, 
урадити и пројекат нове коловозне конструкције за бициклистичку стазу. 
Димензионисање коловозне конструкције треба спровести погодним емпиријским 
и/или теоријским поступцима. За димензионисање се може изабрати неки од 
признатих поступака, примерених рангу и значају пута, односно саобраћајном 
оптерећењу и истраженим квалитетима материјала. Примењену методу описати 
и образложити. Дефинисати улазне податке. 
Пројектом дефинисати: 

• потребне припремне радове на коловозу, а који се односе на оправке, 
оштећења или рушење и уклањање слојева; 

• пројектну дебљину нових слојева и врсте материјала и мешавина, уз 
давање  

• технолошких минималних и максималних дебљина за случај слојева 
изравнања; 

• решења нове коловозне конструкције на проширењу коловоза са 
цртежима типских детаља везе постојећег коловоза и проширења; 

• решења нове коловозне конструкције на саобраћајницама у индустријској 
зони; 

• техничке услове за изградњу који ће третирати све позиције и 
специфичности пројекта. 
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3.6. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ  

На основу пројектног задатка, спроведених геодетских радова и пројекта 
коловозне конструкције, главним грађевинским пројектом приказати: 

• елементе ситуационог плана и подужног и попречног профила (радијусе 
хоризонталних и вертикалних кривина, скретних углова, подужних и 
попречних нагиба, пешачких и бициклистичких стаза и др.); 

• геометријска решења коловозне конструкције  

• уколико постоји потреба, корекција облика постојећег коловозног застора 
или коловоза,  

• проширења коловоза, наношење нових слојева, прерада застора, 
стругање и наношење  

• нових слојева итд.; 

• попречни пад коловоза прилагодити пројектним решењима  

• решење одводњавања коловоза; 

• провера ситуационог решења преко криве минималне проходности 
меродавног возила (ТТВЗ или БУС или ТТВ са полуприколицом у 
зависности од захтева Инвеститора) применом неког адекватног 
програмског пакета; 

• Синхрон план 

 
Сва решења дати у складу са планском документацијом. Уколико 

пројектант утврди да је потребно дати решење другачије од решења 
предвиђеног плану, у обавези да неодложно обавести Наручиоца који ће 
одредити даље кораке у изради пројекта. 

 
3.7. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ  

Приликом пројектовања узети у обзир све интервенције предвиђене 
грађевинским пројектом. 

На основу утврђених елемената и на основу обиласка саобраћајница које 
су предмет пројекта, утврдити реално стање просторне и физичке структуре у 
путном појасу и остале елементе од значаја на сигурност вожње. 

Пројекат треба да садржи планове вертикалне сигнализације, 
хоризонталне сигнализације и саобраћајне опреме са свим потребним 
детаљима. Пројектно-техничку документацију урадити у складу са Правилником 
о саобраћајним знаковима на путевима.  

Пројектант даје решења вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме и 
то: саобраћајних знакова, њихових стубова носача, конструкција носача и 
прорачун темеља, и у случају потребе заштитне челичне ограде за возила, 
смероказа, маркера са својствима ретрорефлексије и сл.  

Пројекат треба да садржи решења са применом стандардних и 
нестандардних саобраћајних знакова. Сва решења треба да садрже материјале 
са својствима ретрорефлексије према важећем Правилнику о саобраћајној 
сигнализацији.  
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Хоризонтална сигнализација се изводи бојењем коловоза у складу са 
важећим Српским стандардима или применом одговарајућих дуготрајних 
апликативних материјала са својствима ретрорефлексије. У случају да се донесе 
одлука о примени дуготрајних апликативних материјала са својствима 
ретрорефлексије, исти морају испуњавати следеће одредбе стандарда СРПС ЕН 
1436 током целог експлоатационог периода од 8x106 гажења точком: 
ретрорефлексија класе Р5, коефицијент трења класе С1, и фактор осветљености 
класе Б4. 

У случају потребе пројектовати елементе заштитних ограда у складу са 
одредбама стандарда СРПС ЕН 1317. Пројектант је у обавези да одреди 
потребан ниво задржавања, у зависности од саобраћајних услова и подручја 
потребне заштите. Решење треба да садржи уградњу катадиоптера од 
материјала класе II, на потребном растојању. 

Сви метални делови носача саобраћајних знакова, конструкција носача и 
елемената за монтажу, као и елемената заштитних челичних ограда, треба да се 
заштите цинкањем по топлом поступку са просечном дебљином цинка од 70 µ. 

 
3.8. ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 

ОПРЕМЕ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Пројектом привремене саобраћајне сигнализације и опреме треба 
предвидети посебну организацију и регулацију саобраћаја на путној мрежи где се 
јављају сметње за нормално одвијање саобраћаја које су проузроковане 
обављањем радова на путу. Предложена решења привремене саобраћајне 
сигнализације и опреме треба да обезбеде несметано одвијање саобраћаја на 
делу пута где се изводе радови и која гарантује потпуну безбедност саобраћаја и 
радника на извођењу радова.  
 

Израђени план одвијања саобраћаја мора да садржи: ситуациони план 
саобраћајне сигнализације предметне деонице у размери 1:500 са 
образложењем динамике извођења радова, на основу претходне анализе 
утицаја радова на путу, на смањење пропусне моћи и временских губитака услед 
сужења или делимичног затварања саобраћаја. Означавање радова на путу, 
посебно ноћу и у условима слабе видљивости (магла, киша, и сл.) треба обавити 
трепћућим наранџастим светлима. Техничко решење треба пројектовати у 
складу са стандардима и техничким препорукама о означавању радова и 
привремених препрека на путу. 

Овај пројекат се ради за прикључак индустријске зоне на државни пут.  
 
3.9. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Техничка документација (идејно решење, идејни пројекат, пројекат за 
грађевинску дозволу и пројекат за извођење) мора да садржи све што је 
предвиђено важећим Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начина вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката. Садржај студије оправданости мора да буде урађен у складу са 
важећим правилником за њену израду. 
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Техничка документација у зависности од добијених услова и нивоа 
техничке документације (идејно решење, идејни пројекат, пројекат за 
грађевинску дозволу и пројекат за извођење) треба да садржи следеће делове: 

 
Грађевински пројекат  

• Општи део 

• Коначни Извештај о техничкој контроли документације 

• Пројектни задатак 

• Технички извештај 

• Списак координата детаљних тачака осовине и ивице коловоза 

• Елементи за исколчење осовине 

• Појединачни предмери радова 

• Предмер и предрачун радова 

• Технички услови за извођење радова 

• Пројекат заштите на раду 

 
Графички прилози: 

• Ситуациони план постојећег стања Р=1:500  

• Ситуациони план – пројектовано стање Р=1:500  

• Нормални попречни профили Р=1:500 

• Подужни профили по крацима раскрснице Р=1:50/500  

• Попречни профили Р=1:100 

• План обележавања Р=1:250 

• Провера проходности за меродавно возило Р=1:250 

• Нивелациони план Р=1:250 

• Детаљи за извођење Р=1:20 

 
Решење коловозне конструкције, између осталог, садржи 

• Резултате и анализу резултата спроведених испитивања постојеће 
коловозне конструкције 

• Опис методе за димензионисање коловозне конструкције 

• Образложење избора методе 

• Детаљи коловозне конструкције 

 
Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме 

• Општи део 

• Технички извештај 

• Технички услови за извођење радова вертикалне и хоризонталне 
сигнализације и саобраћајне опреме 

• Прилог мера заштите на раду и заштите животне средине 
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• Спецификација саобраћајне сигнализације и опреме 

• Предрачун радова саобраћајне сигнализације и опреме 

• Ситуациони план саобраћајне сигнализације и опреме Р=1:250 

• Детаљи саобраћајне сигнализације и опреме 

 
Пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме за време 
извођења  радова 

• Општи део 

• Технички извештај 

• Технички услови за извођење радова вертикалне и хоризонталне 
сигнализације и саобраћајне опреме 

• Прилог мера заштите на раду и заштите животне средине 

• Спецификација саобраћајне сигнализације и опреме 

• Предрачун радова саобраћајне сигнализације и опреме 

• Ситуациони план саобраћајне сигнализације и опреме Р=1:250 

• Детаљи саобраћајне сигнализације и опреме 

 
Пројектант је у обавези: 
 

• Да, у зависности од врсте пројекта, креира одговарајући садржај техничке 
документације који треба да буде усклађен са важећом регулативом, 
захтевима надлежних институција и локацијским условима. Техничка 
документација треба да садржи све неопходне графичке, нумеричке и 
текстуалне прилоге у складу са важећом регулативом, а у циљу јасног 
сагледавања свих примењених техничких решења, како за потребе 
добијања сагласности на пројекте, тако и за добијање позитивне техничке 
контроле и исходовања грађевинске дозволе 

• Да обавља редовне консултације са представницима Инвеститора, 
односно лицем за праћење реализације уговора 

• Да изради техничку документацију у складу са добијеним упутствима и 
условима 

• Пројекте преда Наручиоцу у 5 (пет) штампаних примерака који је саставни 
део овог уговора у 5 (пет) штампаних примерака и 6 (шест) примерака 
дигиталне форме. од чега 1 (један) примерак у А4 формату и 4 (четири) 
примерка у А3 формату, тако да у сваком примерку пројекта приложи 
(залепи) СD са подацима о пројекту у електронској форми, на задњој 
страни корица пројекта са унутрашње стране.  

• Текстуални део пројекта уради у .doc формату, табеле у .хls формату, а 
све графичке прилоге у .dwg формату.  

• Да пројекат за извођење преда Наручиоцу у 4 (четири) примерака у 
формату А4, као и на ЦД-у који треба приложити на задњу страну корица 
сваког примерка 
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• Да предметну техничку документацију изради у уговореном року. У 
уговорни рок се не рачуна време потребно за издавање локацијских 
услова и грађевинских дозвола од стране надлежних институција, како и 
време потребно за вршење техничке контроле. 

 

3.10. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА  

Пројекат за грађевинску дозволу подлеже техничкој контроли, која 
проверава усклађеност са законима и прописима, техничким нормативима, 
стандардима и пројектним задатком. Техничка контрола пројектне документације 
вршиће се у току израде техничке документације. 
 

3.11. ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА  

Инвеститор ће вршити праћење реализације уговора на изради техничке 
документације и извршиће именовање лица за праћење реализације уговора. 
Инвеститор обезбеђује све услове потребне за израду предметне техничке 
документације (локацијски услови, грађевинска дозвола, сагласности и сл.) 
укључујући и плаћање евентуалних такси за исходовање истих. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  
ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 
4.1. Обавезни услови 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће  у поступку јавне набавке  дефинисане 
чланом 75. Закона о јавним набавкама и то: 

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. став 1. тачка 1. Закона); 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл.75. став 1. тачка 2. Закона); 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75. став 1. тачка 4. Закона); 
5) да има има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне  набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона) – потребна решење за 
израду техничке документације и решења за извођење геодетских радова  

Понуђач  је дужан да наведе да је  изричито  поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (чл.75. став 2. Закона). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1.,2. и 4. Закона, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. Закона, а  
услов из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
 

4.2. Доказивање испуњености обавезних услова 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
И з ј а в е (Образац изјаве понуђача  - „Образац број 2“), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  

Испуњеност обавезног услова под тачком 5. Закона, понуђач доказује 
достављањем: 
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- Копије важећег решења за рад геодетске организације издата од РГЗ-а у 
складу са Законом о државном премеру и катастру и 

- Копије важећег решења за израду техничке документације за које одобрење 
за изградњу издаје надлежно министарство и то: за пројектовање 
саобраћајница (П131Г2) и 

- Копије важећег решења за израду техничке документације за које одобрење 
за изградњу издаје надлежно министарство за пројектовање саобраћајне 
сигнализације (П131С1). 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико Изјаву  потписује лице које није уписано у Регистар 
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење 
за потписивање. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом ( Образац изјаве подизвођача  - „Образац број 3“). 

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом везане за обавезне услове, ако 
понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из чл.  75. став. 1. тачка. 1., 2. и 
4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
4.3. Додатни  услови 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 
Закона о јавним набавкама, и то: 
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4.3.1. пословни капацитет: 
 

- Да понуђач располаже потребним пословним капацитетом, односно да је у 
последње 4 (четири) године (2014., 2015., 2016. и 2017.) и у текућoj 2018. години 
до рока за подношење понуда израдио следећу техничку документацију: 

4.3.1.1. најмање 2 (два) пројекта саобраћајних површина за израду решења 
раскрсница на државним путевима који су оверени од стране техничке 
контроле и на које је управљач државних путева издао сагласност; 

4.3.1.2. најмање 2 (два) пројекта саобраћајних прикључака на државни пут са 
израђеном студијом оправданости, који су одобрени од стране 
ревизионе комисије; 

4.3.1.3. најмање 2 (два) пројекта бициклистичке стазе дуж деонице државног 
пута који су оверени од стране техничке контроле. 

Техничка документација, односно пројекти који су урађени на нивоу 
идејног решења или генералног пројекта неће се сматрати меродавним за 
испуњење горе наведених услова пословног капацитета. 
 

4.3.2. технички капацитет: 
 

- Да понуђач располаже потребним техничким  капацитетом, односно да: 

4.3.2.1. поседује најмање 1 (један) легално прибављен рачунарски програм за 
пројектовање саобраћајница и саобраћајних површина (Autodesk Civil 
3D или CGS Platea или GCM - Gavran Civil Modeler односно њима 
еквивалентан или бољег квалитета) 

4.3.2.2. поседује следећe уређаје и опрему за извођење геодетских радова: 

 Најмање једну тоталну станицу,  

 Најмање један нивелир и  

 Најмање један мерни уређај за примену технологије глобалног 
позиционирања (GPS). 

 
4.3.3. кадровски капацитет: 

 
- Да понуђач има запослена или радно ангажована, по основу и у складу са 
важећим Законом о раду, следећа стручна лица која ће бити задужена за 
реализацију уговора:  
 

4.3.3.1. најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА са лиценцом број 312 
или 315 или 318. 

4.3.3.2. најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА са лиценцом број 370, 
који мора да задовољи следећи услов -  да има најмање 1 (једну) личну 
референцу као одговорни пројектант техничке документације из области 
пројектовања саобраћајне сигнализације на саобраћајним прикључцима 
на државни пут (која је одобрена од стране ревизионе комисије) у 
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последњe 4 (четири) године (2014., 2015., 2016. и 2017.) и у текућoj 
2018. години до рока за подношење понуда. 

4.3.3.3. најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА са лиценцом број 391 
који мора да задовољи следећи услов - да има најмање 1 (једну) личну 
референцу као одговорни пројектант техничке документације из области 
пројектовања геотехничких и инжењерскогеолошких подлога за 
изградњу саобраћајних прикључака на државни пут (која је одобрена од 
стране ревизионе комисије) у последњe 4 (четири) године (2014., 2015., 
2016. и 2017.) и у текућoj 2018. години до рока за подношење понуда. 

4.3.3.4. најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА са лиценцом 313 или 
314 

4.3.3.5. најмање 1 (једно) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА ИЗРАДУ 
ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА, које мора да задовољи следећи услов - да 
има одговарајућу лиценцу за израду геодетских подлога (лиценца I или 
II реда) издату од стране Републичког геодетског завода 

4.3.3.6. најмање 1 (једно) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ-КООРДИНАТОР ЗА ИЗРАДУ 
ПРОЈЕКТА, које мора да задовољи следећи услов - да има положен 
испит за обављање послова координатора за израду пројекта 

 
Техничка документација, односно пројекти који су урађени на нивоу 

идејног решења или генералног пројекта неће се сматрати меродавним за 
испуњење горе наведених услова кадровског капацитета. 
 

4.4. Доказивање испуњености додатног услова 
 

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач 
доказује испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
достављањем следећих доказа: 

 
4.4.1. пословни капацитет: 

 
Докази:  
 

Као доказ за све наведене услове од тачке 4.3.3.1. до тачке 4.3.3.3., 
неопходно је приложити списак најважнијих пројеката – извршених  услуга. 
Списак може бити достављен на Oбрасцу број 9 конкурсне документације или 
на самостално сачињеном обрасцу, с тим да исти садржи све потребне елементе 
из наведеног обрасца.  

Уз списак је обавезно, за сваку наведену услугу доставити и потврде 
наручилаца, док је за услугу којом се испуњава за услов под бројем 4.3.1.1., као 
доказ за сваки израђени пројекат потребно доставити и копију сагласности на 
пројекат издату од стране управљача државних путева или потврду управљача 
државних путева којом се потврђује да је на пројекат издата сагласност са 
њихове стране, док је за услугу којом се испуњава услов под бројем 4.3.1.2, као 
доказ за сваки израђени пројекат потребно доставити и копију одобреног 
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Завршног извештаја ревизионе комисије из ког се види да је понуђач израдио 
захтевану техничку документацију која је одобрена од стране ревизионе 
комисије. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на 
оригиналном Oбрасцу број 10 (уз додатке предвиђене у доле наведеним 
напоменама у зависности од услова за који се издаје потврда) или издате од 
стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде 
морају имати следеће податке, уз додатке у доле наведеним напоменама у 
зависности од услова за који се издаје потврда: 

1. назив и адресу наручиоца, 
2. назив и седиште понуђача, 
3. тачан назив извршених услуга, 
4. година реализације услуга, 
5. контакт особу наручиоца и телефон, 
6. потпис одговорног лица и печат наручиоца, 
7. навод да ли је пројекат оверен од стране техничке контроле или није. 

 
НАПОМЕНЕ: 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 4.3.1.1. поред горе наведних 
података морају да садрже и напомену да су предмет пројектовања 
саобраћајне површине за израду решења раскрсница на државним 
путевима,  

 Потврде којима се доказује услов из тачке 4.3.1.2. поред горе наведних 
података морају да садрже и напомену да су предмет пројектовања 
саобраћајни прикључци на државни пут са израђеном студијом 
оправданости,  

 Потврде којима се доказује услов из тачке 4.3.1.3. поред горе наведних 
података морају да садрже и напомену да је предмет пројектовања 
бициклистичка стаза дуж деонице државног пута. 

 
4.4.2. технички капацитет: 

Докази: 

4.4.2.1. Као доказ за легално прибављен рачунарски програм за пројектовање 
саобраћајница и саобраћајних површина, потребно је доставити:  

 право на коришћење рачунарског програма за пројектовање у 
форми лиценце коју издаје аутор рачунарског програма или његов 
правни следбеник, односно овлашћени дистрибутер или  

 рачун/фактуру о легално купљеном рачунарском програму која 
гласи на име понуђача. 

4.4.2.2. Као доказ да понуђач поседује у свoм влaсништву уређаје и опрему за 
извођење геодетских радова, потребно је за сваки уређај и/или опрему 
доставити: 

 важеће уверење о еталонирању издато од стране надлежне 
лабораторије у коме је као корисник мерила наведен Понуђач, 



Услуге израде пројекта (техничке документације) прикључка радне зоне у 
Новој Гајдобри на државни пут 

 

Страна 20 од 60 
 

 рачун/фактуру о купљеном уређају и  

 списак опреме коју поседује геоетска организација са интернет 
странице РГЗ-а на ком мора бити наведена опрема 

 
4.4.3. кадровски капацитет: 

 
Докази: 
- Као доказ за све наведене услове од тачке 4.3.3.1 до тачке 4.3.3.6, односно 

за лица која ће бити задужена за реализацију уговора, потребно је попунити 
Oбразац 11 и доставити следеће:  

 обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање за запослена лица или 
одговарајуће уговоре о радном ангажовању који су сачињени и 
закључени у складу са важећим Законом о раду. 

  

- Као доказ за све наведене услове од тачке 4.3.3.1 до тачке 4.3.3.4, односно 
за одговорне пројектанте, потребно је доставити и:  

 одговарајуће лиценце и потврде о важењу истих, које издаје 
Инжењерска комора Србије  

 
Као доказ за услов наведен у тачки 4.3.3.5, односно за лице које ће бити 

задужено за израду геодетских подлога, потребно је доставити и:  

 лиценцу I или II реда издату од стране Републичког геодетског 
завода  

 
Као доказ за услов наведен у тачки 4.3.3.6, односно за координатора за 

израду пројекта, потребно је доставити и:  

 копију уверења о положеном испиту за обављање послова 
координатора за израду пројекта издату од стране надлежног 
министарства 

 
За одговорне пројектанте из тачака 4.3.3.2 и 4.3.3.3. поред горе наведених 

доказа потребно је доставити и:  

 Списак најважнијих пројеката (референци) – извршених услуга за 
сваког одговорног пројектанта посебно. Списак може бити 
достављен на оригиналном обрасцу (Oбразац број 12) конкурсне 
документације или на самостално сачињеном обрасцу, с тим да 
исти садржи све потребне елементе из наведеног обрасца. Уз 
списак је обавезно, за сваку наведену услугу доставити и 
одговарајућу потврду наручиоца, док је за услуге којима се 
испуњавају услови за лица под бројем  4.3.3.2. и 4.3.3.3., као доказ 
за сваки израђени пројекат потребно доставити и копију одобреног 
Завршног извештаја ревизионе комисије из ког се види да су 
наведена лица били одговорни пројектанти одговарајућих делова 
техничке документације који су одобрени од стране ревизионе 
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комисије. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити 
на оригиналном Oбрасцу број 13 (уз додатке предвиђене у доле 
наведеним напоменама у зависности од услова за који се издаје 
потврда) или издате од стране других наручилаца на њиховим 
обрасцима, при чему такве потврде морају имати следеће податке, 
уз додатке у доле наведеним напоменама а у зависности од 
услова за који се издаје потврда: 

1. назив и адресу наручиоца, 
2. назив и седиште понуђача, 
3. тачан назив извршених услуга, 
4. година реализације услуга, 
5. контакт особу наручиоца и телефон, 
6. потпис одговорног лица и печат наручиоца, 

НАПОМЕНЕ: 

- Потврде којима се доказује услов за лице из тачке 4.3.3.2., поред горе 
наведних података морају да садрже и напомену да је предмет пројектовања 
саобраћајна сигнализација на саобраћајним прикључцима на државни пут. 

- Потврде којима се доказује услов за лице из тачке 4.3.3.3., поред горе 
наведних података морају да садрже и напомену да су предмет пројектовања 
геотехничке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу саобраћајних 
прикључака на државни пут. 

Уколико понуду подноси група понуђача, додатне услове могу да 
испуњавају заједно. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија,а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву,уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом везан за обавезне услове, ако 
понуђач наведе у понуди интенет старницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни.  
 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из чл.  75. став. 1. тачка. 1.,2. и 
4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 

 
- Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 
 
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или 
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце 
који су саставни део конкурсне документације. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, 
упутства, спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале 
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду 
достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.  

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно 

или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 
на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка 
Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај - Понуда за услуге 
израде пројекта (техничке документације) прикључка радне зоне у Новој 
Гајдобри на државни пут, број ЈН 34/2018“, у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки, 
односно до 05.11.2018. године до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 05.11.2018.  
године до 11,00 часова.  

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене 
вратити понуђачу. 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као 
и име особе за контакт и број телефона. 
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У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника 
у заједничкој понуди. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће 
бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 

 Понуда мора да садржи: 
 

 Све доказе о испуњености обавезних и додатних услова  

 Попуњен, потписан и оверен Образац понуде  – „Образац број 1“ 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о испуњавању обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. - „Образац број 2“, попуњава, 
потписује и оверава овлашћено лице понуђача,  односно овлашћено лице 
сваког понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  наступа 
самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве подизвођача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4.  - „Образац број 3“,  
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице подизвођача уколико 
наручилац подноси понуду са подизвођачем 

 Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде – 
„Образац број 4“, попуњава, потписује и оверава  овлашћено лице 
понуђача односно  овлашћени понуђач из  групе понуђача одређен 
Споразумом, уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди- 
„Образац број 5“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача, односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, 
уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о  поштовању обавеза из 
члана 75. став 2. Закона -  „Образац број 6“, попуњава, потписује и 
оверава овлашћено лице понуђача,  односно овлашћено лице сваког 
понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора - „Образац број 7“  

 Попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене са упутством како да 
се попуни- „Образац број 8“ 

 Обрасци о доказивању кадровског и пословног капацитета, као и 
доказивању елемената критеријума на основу којих се врши бодовање 
("Образац број 9", "Образац број 10", "Образац број 11", "Образац број 12", 
"Образац број 13", "Образац број 14" и "Образац број 15")  

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде 
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Наручилац ће одбити понуду ако: 
 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 
понуда 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, 
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 05.11.2018.  године у просторијама Општине Бачка 
Паланка са почетком у 12,00 часова. Представник понуђача може присуствовати 
јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од 
стране тог понуђача. 
 

5.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5.4. Начин  измене, допуне и опозив понуде 

 
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 

обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 
обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено на адресу наручиоца са ознаком на коверти: «измена понуде», 
«допуна понуде» или «опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај- Понуда за 
услуге израде пројекта (техничке документације) прикључка радне зоне у Новој 
Гајдобри на државни пут, бр. ЈН 34/2018“. 

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 

 
5.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да 
учествује у више заједничких понуда 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 
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5.6. Понуда са подизвођачем 
 

 У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „са подизвођачем“, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН, а услов 
из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача. 
 Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави попуњену, потписану и оверену Изјаву подизвођача о испуњавању 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, а доказ о испуњености 
услова из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, доставља за део набавке који ће се 
извршити преко подизвођача. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен 
и у уговору о јавној набавци. 
 Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу 
без обзира на број подизвођача. 
  Понуђач који поднесе понуду самостално, не може бити и подизвођач у 
некој другој понуди.  
 

5.7. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде 

ће заокружити опцију «као заједничка понуда». 
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи: 

- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
и 

- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено 
плаћање   

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1.,2. и 4. ЗЈН, а 
додатне услове могу испунити заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

 У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача 
мора да достави попуњену, потписану и оверену Изјаву о испуњавању обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, а услов из члана 75. став 1.тачка 
5. ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
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извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова и да достави 
доказ о испуњености истог, а додатне услове могу испунити заједно. 

Група понуђача је дужна да достави  све доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу  4. услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 
75. и 76. Закона  о јавним набавкама и упутство  како се доказује испуњеност тих 
услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање 
потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  
 

5.8. Начин и услови плаћања, рок завршетка и рок важења понуде 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у износу од 30%, уз достављање 

банкарске гаранције за повраћај аванса приликом потписивања уговора. 
Плаћање за извршене услуге је у року од најкасније 45 дана  након што 

понуђач достави Пројекат. 
Рок завршетка: Максимално 45 календарских дана од дана добијања 

локацијских услова. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. 
 
5.9. Валута 

 
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.  

Цена мора бити фиксна, не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

5.10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

 
У случају избора понуђача за ову јавну набавку понуђач је дужан да 

обезбеди: 
5.10.1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења 
уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај 
авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај 
авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-
ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико 
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено 
авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ 
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пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења 
за повраћај авансног  плаћања. Висина банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања може се смањити ако та гаранција 
покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо 
извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити 
наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, 
мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг).  

5.10.2. Бланко сопствена меница  за добро извршење посла - 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења 
уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, 
са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење 
радова. Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.  

 
5.11. Заштита података  

 
Понуђач, укључујући и њихове подизвођече, односно, понуђач из групе 

понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као 
поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се 
неће сматрати поверљивим  докази о испуњености услова, цена и остали подаци 
из понуде. 
 

5.12. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са 
припремањем понуде 

 
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог 
број 16, 21400 Бачка Паланка или факсом на број: 021-6045-587 или е-mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs у времену од 07,00-15,00 часова. 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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Служба  за контакт: Служба за јн, телефон: 021-2101-174. 
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор 

објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом «Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна 
набавка број ЈН бр. 34/2018». 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре дана истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 

5.13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и  
контрола код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене 
исправке 

 
  После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда 
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид и 
контролу код понуђача односно његовог подизвођача. 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу, увид код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу, увид код понуђач, као и код његовог 
подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

5.14. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 
 

Одлука о додели Уговора о јавној набавци услуга донеће се применом 
критеријума  „економски најповољнија понуда“. 

 
5.14.1. Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор: 
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Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума економски 
најповољнија понуда са елементима понуђена цена и квалитет ангажованих 
кадрова.  

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА До 55  пондера 

КВАЛИТЕТ КАДРОВА АНАГАЖОВАНИХ НА 
ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
/чланови стручног тима/ 

До 45 пондера 

УКУПНО  До 100 пондера 

1. ЦЕНА – максимално 55 (педесетпет) пондера 

Највећи могући број пондера  код овог критеријума је 55 пондера. 

Пондери по овом критеријуму, израчунавају се према следећој формули: 

 

БЦ = 

55 x Цмин 

 Понуђена цена конкретног 
понуђача 

 БЦ = број пондера за цену 

 Цмин = најнижа понуђена цена 

2. КВАЛИТЕТ КАДРОВА АНГАЖОВАНИХ НА ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Специфично професионално искуство 
одговорног пројектанта-стручног тима) – максимално 45 
(четрдесетпет) пондера  

Оцењиваће се следећа два елемента критеријума: 
 

2.1 Елемент који ће се оцењивати је број израђених пројеката раскрсница на 
државним путевима који су оверени од стране техничке контроле, а 
које је лице (одговорни пројектант) са лиценцом број 312 или 315 или 318, 
израдило у својству одговорног пројектанта у периоду од 2014. године до 
дана отварања понуда за предметну јавну набавку (попунити Образац бр. 
14): 

 тако што ће се за сваки израђени пројекат додељивати по 1 пондера 
до максималних 10 (десет) пондера. 

 
2.2 Елемент критеријума који ће се оцењивати према достављеним доказима је 

дужина пројектоване бициклистичке стазе (пројекти саобраћајница – 
трасе у km) обрађена у пројектима који су оверени од стране техничке 
контроле, а које је лице (одговорни пројектант) са лиценцом број 312 или 
315 или 318, израдило у својству одговорног пројектанта у периоду од 2014. 
године до дана отварања понуда за предметну јавну набавку (попунити 
Образац бр. 14). 
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Одговорни пројектант са највећим бројем километара пројектоване 
бициклистичке стазе добија максимални број бодова по овом критеријуму 
(35 пондера), док се број пондера осталим пројектантима додељује према 
формули: 
 

 
 

 
 
 
 
 
КАК = укупан број пондера за квалитет ангажованих кадрова се добија 

збиром пондера  добијених по основу горе наведених критеријума (2.1 и 2.2) 
 
Идејна решења, генерални и идејни пројекти, се неће узимати у обзир за 

оцењивање и додељивање бодова по овом критеријуму. 
 

Докази: 

1. Попунити Образац бој 14, 

2. За сваку референцу наведену у обрасцу број 14, доставити потврду 
наручиоца којом се доказује да је одговорни пројектант који ће бити 
задужен за израду пројекта саобраћајница (саобраћајних 
површина), израдио пројекат који се бодује као одговорни пројектант 
(модел потврде - Образац број 15). 

 
5.15. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
истим бројем пондера: 

 
Уколико два понуђача имају исти број пондера, уговор ће се доделити 

оном који има мању понуђену цену односно већи број пондера за овај елеменат 
критеријума, а уколико су понуђене цене идентичне, уговор ће се доделити 
понуђачу који понуди краћи рок завршетка посла. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок 
завршетка посла, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену и  исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
   
 
 

 35  X  укупна дужина обрађене бициклистичке стазе (у 
km) за одговорног пројектанта понуђача који се 
пондерише 

највећа укупна дужина обрађене  бициклистичке стазе 
(у km) за одговорног пројектанта  
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5.16. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде („Образац број 6“). 
 

5.17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
5.18. Захтев за заштиту права 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона.  
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано 

лице које има интерес за  доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно или факсом на број 021-60-45-587 или препорученом пошиљком са 
повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако  Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, при чему у истом наводи да ли зауставља даље активности или 
наставља са поступком. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуде,  и уколико  је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана 
пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
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бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из 
члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.Наручилац 
закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
дана од дана доношења.Против закључка наручиоца, подносилац захтева може 
у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој 
комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. 
ЗЈН.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 
Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на 
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
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7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара.  

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама.  

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту 
права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије 
је извршни наслов.  
 

6.18.Обавештење о року за закључење уговора 
 

Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци закључиће 
се у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен уговор 
о предметној јавној набавци, у року који не може бити дужи од осам дана 
рачунајући од дана достављања уговора на потпис.  
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Образац бр. 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку 
услуге израде пројекта (техничке документације) прикључка радне зоне у Новој 
Гајдобри на државни пут , број ЈН 34/2018. 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача 
 (e-mail): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста предузећа ( микро, мало, 
средње....): 

 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 1., 
2. и 4. ЗЈН-а јавно доступни (уколико 
се докази не достављају уз понуду) 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавкa услуге израде пројекта (техничке 
документације) прикључка радне зоне у Новој Гајдобри на државни пут , број  
ЈН 34/2018. 

 
Понуђена цена 

без ПДВ-а  

 
 

________________ динара без ПДВ-а 

 
Понуђена цена 

са ПДВ-ом  

 

 
_________________ динара са ПДВ-ом 

 
Начин и услови  плаћања 

 

Аванс (30 %) у износу од _______________  
динара без пдв-а након потписивања 
уговора и достављања банкарске гаранције 
за повраћај аванса, а остатак од 
________________ динара без пдв-а 
најкасније 45 дана  од дана извршене 
услуге у складу са радним налогом, а на 
основу испостављене фактуре.Плаћање се 
врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Рок извршења услуге 
 (не може бити дужи од 45 
календарских дана од дана 
добијања локацијских услова) 
 

 
 

_______________ 
календарских дана од дана добијања 

локацијских услова 
 

Рок важења понуде 
 (не може бити краћи од 30 дана 

од дана отварања понуде) 

 
_________ дана од дана 

 отварања понуда 

Наводимо да смо проучили сву конкурсну документацију, да смо скупили све 
податке о локалним приликама, проучили све услове по којима треба да се 
изведу услуге те се обавезујемо да ћемо услуге извршити по ценама из понуде. 
При састављању ове Понуде, поштовали смо све обавезе које произилазе из 
важећих прописа и стандарда за ову врсту услуга. 
 

Датум     Потпис овлашћеног лица  Понуђача 
    М. П.  

_______________________          _____________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац бр. 2. 
 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. СТАВ 1. ТАЧ. 1., 2. И 4. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  ______________________________________________________, 
у поступку јавне набавке услуга израде пројекта (техничке документације) 
прикључка радне зоне у Новој Гајдобри на државни пут, број ЈН 34/2018, 
испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) 

 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 

 
 
 
 
 
 
 



Услуге израде пројекта (техничке документације) прикључка радне зоне у 
Новој Гајдобри на државни пут 

 

Страна 40 од 60 
 

Образац бр. 3. 
 
 

 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1., 2. И  4.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________________, 
у поступку јавне набавке услуга израде пројекта (техничке документације) 
прикључка радне зоне у Новој Гајдобри на државни пут , број  ЈН 34/2018, 
испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији) 
 

 
 
Место:_____________                                                                Подизвођач 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                                                                                                               Образац бр. 4.
  

             
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС» 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације ( «Сл.гласник РС» 86/2015) достављамо 
образац са структуром трошкова за припремање понуде у поступку јавне набавке 
услуга израде пројекта (техничке документације) прикључка радне зоне у Новој 
Гајдобри на државни пут , број  ЈН 34/2018. 

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у 
предметној јавној набавци,  
Понуђач:_______________________________,  из ______________________   
изјављује да је имао следеће трошкове : 

 

 
 
НАПОМЕНА : Сходно члану 88. став 2. ЗЈН трошкове припреме и подношења 
понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. 
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе наведене 
трошкове, под условом да их  је понуђач стварно имао и тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
Достављање овог образца није обавезно 
 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________ динара 
без ПДВ-а 

2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара 
без ПДВ-а 
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Образац бр. 5. 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________ 
       (назив понуђача) 
даје: 

 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам у 
поступку јавне набавке услуга израде пројекта (техничке документације) 
прикључка радне зоне у Новој Гајдобри на државни пут број  ЈН 34/2018 понуду 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 5“ – Изјава о независној понуди од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду 
подноси група понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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  Образац бр. 6. 

 
  

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  

 
 

 
И З Ј А В У  

 
 

Понуђач_______________________________________________________, 
у поступку јавне набавке услуга израде пројекта (техничке документације) 
прикључка радне зоне у Новој Гајдобри на државни пут ЈН број 34/2018, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

 
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Образац бр. 7 
 

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Врста предмета: УСЛУГЕ 
Ознака из општег речника набавке: 71320000-услуге техничког пројектовања 
БРОЈ: _______________ 
ДАНА: _______________  годинe 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА (ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) 

ПРИКЉУЧКА РАДНЕ ЗОНЕ У НОВОЈ ГАЈДОБРИ НА ДРЖАВНИ ПУТ 
Број  ЈН 34/2018 

 
Закључен у Бачкој Паланци, дана ____________________ 2018. године, између: 
 

1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 
Бачка Паланка, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа 
Начелник Општинске управе Општине Бачка Паланка Рајка Појужина  (у 
даљем тексту: Наручилац)  
и 

2. ___________________________________________________________ , из 
__________________, улица _______________________, ПИБ 
________________, матични број _____________,  врста предузећа 
__________________, рачун број ________________________, који се води 
код ___________________банке, кога заступа 
____________________________ (у даљем тексту: Пројектант) 

 
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно 
као понуђачем из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив 
подизвођача, односно понуђача из групе понуђача. 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
Предмет уговора  

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези 
са јавном набавком услуга - израде пројекта (техничке документације) прикључка 
радне зоне у Новој Гајдобри на државни пут , број  ЈН 34/2018.(у даљем тексту: 
Техничка документација), на основу спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности број 34/2018, а у свему у складу са понудом из конкурсне 
документације наручиоца и прихваћеном понудом Пројектанта, број __________ 
од _______ 2018. године, која је саставни део овог уговора.  

http://www.backapalanka.rs/
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Обавезује се Пројектант да за потребе Наручиоца изврши предметне 

услуге у свему према конкурсној документацији у својој понуди из става 1. овог 
члана.  

 
Члан 2. 

 
Пројектант треба да:  

 Урађене и са позитивном техничком контролом Пројекте преда 
Наручиоцу у 5 (пет) штампаних примерака који је саставни део овог 
уговора у 5 (пет) штампаних примерака и 6 (шест) примерака 
дигиталне форме. од чега 1 (један) примерак у А4 формату и 4 
(четири) примерка у А3 формату, тако да у сваком примерку пројекта 
приложи (залепи) СD са подацима о пројекту у електронској форми, 
на задњој страни корица пројекта са унутрашње стране. Текстуални 
део пројекта уради у .doc формату, табеле у .хls формату, а све 
графичке прилоге у .dwg формату.  

 Пројекте за извођење преда Наручиоцу у 4 (четири) примерака у 
формату А4, као и на ЦД-у који треба приложити на задњу страну 
корица сваког примерка 

 
Пројектни задатак и његове измене  

 
Члан 3. 

 
Пројектни задатак из конкурсне документације је саставни део овог 

Уговора. Пројектант је дужан да благовремено и детаљно проучи пројектни 
задатак на основу којег се израђује техничка документација у складу са овим 
уговором. Пројектант је дужан да техничку документацију изради у складу са 
пројектним задатком Наручиоца.  
 
Рокови  

Члан 4. 
 

Крајњи рок доставе комплетно уређене техничке документације је 
(максимум 45 календарских дана) _____ календарских дана од дана добијања 
локацијских услова.  

У рок се не рачуна време потребно за издавање услова, дозвола и 
сагласности од органа надлежног за издавање грађевинских дозвола, као ни 
време потребно за вршење техничке контроле. 

Даном увођења Вршиоца услуге у посао сматра са дан потписивања 
записника о увођењу у посао од стране представника вршиоца услуге и 
наручиоца. 
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Члан 5. 
 

Ако се појави оправдана сумња да израда техничке документације неће 
бити израђена у уговореном року, Наручилац има право да затражи од 
Пројектанта да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће 
убрзање израде техничке документације или њених делова.  
 

Члан 6. 
 

Пројектант има право да захтева продужење рока за израду техничке 
документације у случају када је због промењених околности или неиспуњења 
обавеза Наручиоца био у томе спречен.  

Продужење рока се одређује према трајању сметње, с тим што се додаје и 
потребно време за поновно отпочињање израде одговарајућих делова техничке 
документације.  
 
Цена  

Члан 7. 
 

Наручилац се обавезује да Пројектанту изврши исплату од 
_______________ динара без ПДВ, на име ПДВ ____________ динара, што 
укупно износи _________________динара, за испоручену Техничку 
документацију.  

Уговорне стране су сагласне да се плаћање изврши на рачун Пројектанта, 
на рачун бр. ____________________ код ________________ банке, а по 
испостављању комплетног Пројекта.  
 
Плаћање  
 

Члан 8. 
 

Плаћање уговореног износа из члана 7. овог Уговора, ће се извршити на 
следећи начин: 

- авансно  30%  од укупне вредности уговора  односно износ од  
...................................................... након потписивања уговора и 
достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, и  

- остатак након предаје свих пројеката са позитивном Техничком 
контролом. 
 

Обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама биће реализоване 
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у буџетској 
години.  
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Члан 9. 
 

Израђена техничка документација се плаћа на основу окончане ситуације. 
Окончана ситуација се испоставља сагласно уговором дефинисаним роковима и 
уговореној цени.  
 
Средство обезбеђења  
 

Члан 10. 
 

Извршилац је у обавези да најкасније пет дана од дана закључења 
уговора, достави као облик финансијског обезбеђења за испуњење својих 
уговорених обавеза и то:  

1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и  
2) Бланко сопствену меницу, потписану и оверену службеним печатом од 

стране овлашћених лица Понуђача, као обезбеђење за добро извршење 
посла у периоду 30 дана дужем од трајања уговора, са меничним писмом - 
овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив 
наплатива и да се може попунити са клаузулом „без протеста“ у висини 
10% уговорене вредности са порезом и наплатити у складу са меничним 
писмом-овлашћењем под условом да Извршилац услуга не извршава 
уговорене обавезе. 

3) Картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су 
потписала бланко меницу.  

4) Потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС;  
Уколико Пројектант не достави средства обезбеђења из става 1. овог 

члана, то ће бити раскидни услов за овај уговор. 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења у случају да 

Пројектант не извршава своје обавезе у складу са уговором. 
 
Надзор  
 

Члaн 11. 
 

Наручилац има обавезу да изабере и именује овлашћеног представника за 
контакт и Стручни надзор над израдом техничке документације.  
 
Обавезе Наручиоца  
 

Члaн 12. 
 

Наручилац jе oбaвeзaн дa:  
1. одговори на питања постављена у складу са одредбама овог уговора,  
2. изврши плаћање у складу са уговорним одредбама и позитивним законским 
прописима,  
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3. стави на располагање техничку, планску документацију, орто-фото подлоге, 
извештаје о функционалном стању, фото и видео документацију,  
4. именује овлашћеног представника за контакт и Стручни надзор са којим ће 
кореспондирати Пројектант,  
5. обезбеди контакт и сарадњу са компетентним преставницима (из области 
урбанизма, комуналне и имовинско правне проблематике), 
 6. достави Пројектанту примедбе на Пројекат  
Обавезе Пројектанта  
 

Члан 13. 
 

Пројектант сe oбaвeзуje дa:  
1. изради предметну техничку документацију сходно позитивним законским 
прописима и правилима струке, у свему према пројектном задатку, (обухвата три 
фазе и то саобраћајно истраживање, анализа и предлог мера и Главни пројекат) 
и условима које је добио од Наручиоца;  
2. обезбеди подлоге;  
3. изврши студијску обраду и припрему прелиминарних резултата;  
4. презентује резултате главног пројекта;  
5. усвоји усаглашене концепције и техничка решења;  
6. се придржава уговорених рокова;  
7. именује особу за контакт са Наручиоцем, осносно Стручним надзором;  
8. одговори на примедбе Наручиоца на достављени Главни пројекат;  
9. предметну техничку документацију достави Наручиоцу у довољном броју 
примерака;  
 

Члaн 14. 
 

Пројектанту припада ауторско право на израђеној и достављеној 
предметној техничкој документацији.  

 
Члaн 15. 

 
Пројектант је oбaвeзан дa oбeзбeди да предметни пројекат израде 

искључиво пројектанти које је навео у усвојеној понуди која је саставни део овог 
уговора. Замена Пројектанта могућа је само у случају више силе с тим што је за 
ангажовање новог пројектант неопходна изричита писмена сагласност 
Наручиоца.  

 
Уговорна казна и штета  
 

Члан 16. 
 

Ако Пројектант својом кривицом не изврши своје уговорне обавезе у року, 
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну, што не ускраћује право Наручиоцу 
на накнаду штете. 

Уговорна казна износи 10% укупно уговорене суме.  
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Пројектант се ослобађа од плаћања уговорене казне, ако је до 
неиспуњења или неуредног испуњења дошло због узрока за који није одговоран, 
а који разлози ће се констатовати споразумом обеју страна.  
 
Повраћај средстава  
 

Члан 17. 
 

Пројектант је дужан да средства која је у складу са овим Уговором 
Наручиолац уплатио на његов текући рачун, врати у случају неиспуњења 
уговорних обавеза.  

Неиспуњење обавеза из става 1. овог члана јесте свако неизвршавање 
обавеза на начин и у роковима из овог уговора.  
 
Одговорност за недостатке  
 

Члан 18. 
 

Наручилац је дужан да прегледа урађену техничку документацију одмах 
након позива Пројектанта и о нађеним недостацима, а најкасније у року од 20 
дана, без одлагања обавестити Пројектанта. 

После прегледа и пријема уговорене документације, Пројектант више не 
одговара за недостатке који су се могли опазити обичним прегледом, сем за 
скривене недостатке.  

 
Члан 19. 

 
Наручилац, када уредно обавести пројектанта да урађена документација 

има неки недостатак, може захтевати да се тај недостатак отклони и за то му 
одреди примерени рок. Уколико Пројектант не отклони недостатке у датом року, 
Наручилац ће то учинити на терет пројектанта, при чему се врши исплата из 
задржаног дела уговорене цене.  
 
Обавештавање  

 
Члан 20. 

 
Уговорне стране су дужне да се међусобно писменим путем или маил-ом 

благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на 
испуњење уговора. Остала права и обавезе уговорних страна  
 

Члан 21. 
 

За носиоца пројектног задатка (одговорног пројектанта) са стране 
Извршиоца и сарадњу са Наручиоцем, одређује се 
__________________________________ .  
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За овлашћеног представника Наручиоца за сарадњу са Извршиоцем 
одређује се _________________________.  

 
Престанак важења уговора  
 

Члан 22. 
 

Овај уговор остаје на снази до његовог извршења у потпуности.  
Обе уговорне стране имају право да раскину овај уговор и пре његовог 

извршења ако о томе постигну споразум.  
Ако Наручилац раскида уговор зато што је Пројектант пропустио да 

изврши своје обавезе у мери да је оправдано очекивати да их неће извршити у 
року који је за Наручиоца прихватљив, дужан је платити Пројектанту само део 
извршеног посла који може у даљем раду користити.  
 

Члaн 23. 
 

Угoвoр се мoжe раскинути споразумно или jеднострано. 
Угoвoр се нe мoжe раскинути збoг нeиспуњeњa незнатног дeлa угoвoрних 

oбaвeзa.  
 

Члaн 24. 
 

Угoвoр се мoжe раскинути нa oснoву писмене сaглaснoсти сауговарача. 
Уговор се може споразумно раскинути у свако доба, осим у невреме, уколико 
престане да постоји заједнички интерес уговорних страна за реализацију 
предмета уговора, уз прецизно дефинисање међусобних права и обавеза 
насталих до момента раскида уговора.  

Споразумом о раскиду уговора, уговорне стране утврђуjу прaвa и oбaвeза 
које проистичу из раскида као и дан престанка важења Угoвoрa.  

Уколико се сауговарачи другачије нe дoгoвoрe, угoвoр престаје да важи 
истеком рока од 15 дана од дана споразума о раскиду.  

 
Члaн 25. 

 
Свака од уговорних страна може раскинути уговор jeднoстрaнoм изjaвoм 

воље, учињеној другој уговорној страни у писменој форми, уколико друга 
уговорна страна не испуњава уговорне обавезе.  

Отказни рок износи 8 дана и пoчињe тећи од дaнa достављања писаног 
oбaвeштeњa o jeднoстрaнoм раскиду угoвoрa.  

У случају раскида уговора услед неиспуњења уговорних обавеза друге 
стране, савесна уговорница има право на накнаду штете у складу са законом.  

 
Члан 26. 

 
Наручилац је нарочито овлашћен да раскине угoвoр jeднoстрaнoм изjaвoм 

воље уколико:  
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I. Извршилац нe пoштуje угoвoрeне рoкове за израду техничке 
документације, односно aкo пoстaнe извeснo дa извршeњe угoвoрa нeћe бити 
мoгућe у oквиру угoвoрeнoг рoкa,  

II. Извршилац нe пoштуje обавезу из члана 16. овог уговора. У наведеним 
случајевима, Наручилац је дужан да прeтхoднo Извршиоцу одреди накнадни 
примерени рoк зa завршетак рaдoвa односно за ангажовање стручњака 
именованог у понуди.  

Уколико Извршилац у oквиру одређеног накнадног примереног рока не 
изради предметни пројекат, односно не ангажује стручњака именованог у 
понуди, Наручилац ће му доставити писано обавештење о једностраном раскиду 
уговора.  
 
Виша сила  
 

Члaн 27. 
 

Уговорне стране могу бити ослобођене одговорности у одређеним 
случајевима који су наступили независно од воље сауговарача, а које ни 
пажљива страна не би могла избећи нити могла отклонити њихове последице, 
уколико су настали после закључења уговора, а спречавају његово извршење у 
целини или делимично.  

Случајевима више силе сматрају се: рат и ратна дејства, мобилизација, 
штрајкови у предузећима уговорних страна и њихових коопераната, епидемије, 
пожар, eксплoзиje, олује, поплаве, земљотреси и друге природне катастрофе, 
акти органа власти од утицаја на извршење обавеза и све друге околности које 
надлежни државни орган или суд прогласе случајевима више силе.  
 
Рок важења уговора и почетак примене  
 

Члан 28. 
 

Уговор ступа на снагу потписивањем и достављањем средстава 
обезбеђења из члана 10. овог уговора. 

Важност уговора је до његовог извршења у потпуности и испоруке 
Пројекта, а све у складу са роком датим у члану 4. овог уговора.  

 
Спорови и начин њиховог решавања  
 

Члан 29. 
 

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог 
уговора, уговорне стране решиће споразумно.  

У случају да спор не може да буде решен споразумно, надлежан је 
стварно надлежан суд у  Новом Саду.  
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Сходна примена других прописа  
 

Члан 30. 
 

На све односе и чињенице који нису предвиђени овим уговором 
непосредно ће се примењивати одредбе Закона о облигационим односима, као и 
одредбе Закона о планирању и изградњи.  

 
Примерци Уговора  

 
Члан 31. 

 
Овај уговор је састављен у четири (4) истоврсна примерака, од којих по 

два (2) примерка задржава свака од уговорних страна. 
 

 
          ПРОЈЕКТАНТ                 НАРУЧИЛАЦ    

 
 

______________________      ________________ 
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Образац бр. 8 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 У реду  1 уписати колико износи цена наведене услуге  без ПДВ-а. 
 На крају табеле уписати износ ПДВ-а и укупну цену  са ПДВ-ом. 
 
У цену горе наведене услуге улазе и сви пратећи трошкови које Понуђач има у 
реализацији истих. 
 
 
У  ______________________  
 
Дана ____________________ 

 
                                                     

     М.П.         Потпис овлашћеног  
                                                                                       лица понуђача 

                                        ______________________      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РБ 
 

Врста услуге 
 

Цена без ПДВ-а 

 
 
 

1. 
 
 

 

Израда  пројекта (техничке 
документације) прикључка радне 
зоне у Новој Гајдобри на државни 
пут , број  ЈН 34/2018. 

 

 

                                                                      
ПДВ: 

 

    
 Укупна цена  са ПДВ-ом: 
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Образац бр.9 
 

Списак израђене техничке документације 

 оверене од стране техничке контроле у 2014, 2015, 2016, 2017 и текућој 2018. 
години до дана отварања понуда 

 
 

рб Назив техничке документације  Наручилац 
Година 

завршетка 

1 2 3 4 

    

    

    

    

Укупан број пројеката наведених у табели: _______. 
 
Напомена:  
За сваки пројекат који је наведен у табели понуђач је обавезан да достави 
потврду наручиоца о успешно извршеним услугама и све остале доказе 
наведене у доказивању о испуњености улова пословног капацитета. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац бр.10   
 

МОДЕЛ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦУ ПОНУЂАЧА 
 
 

_____________________________________  
     Назив наручиоца 
_____________________________________  
     Адреса  
 
 
Овим потврђујемо да је Понуђач  _________________________ из _______________ 

(заокружити облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) подизвођач) 
 
за наше потребе у функцији Наручиоца, квалитетно и у уговореном року израдио 
следећу техничку документацију: 
 
 
________________________________________________________________________ 

(навести назив техничке документације) 
 
 
Навести предмет пројектовања (заокружи): 

 предмет пројектовања су саобраћајне површине за израду решења раскрсница на 
државним путевима 

 предмет пројектовања су саобраћајни прикључци на државни пут са израђеном 
студијом оправданости 

 предмет пројектовања је бициклистичка стаза дуж деонице државног пута 
 
Израђени пројекат је технички исправан и оверен је од стране техничке контроле 
(заокружи):    ДА  НЕ 
 
 
број уговора ____________________________ од _________________. 
 
 
година завршетка пројекта _______________. 
 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа на јавној набавци и у друге сврхе се не може 
користити.  
 
Контакт особа Наручиоца: ____________________________ телефон: ___________ 
 
 
Датум ____________                                  М.П.                               Потпис овлашћеног лица 

 
________________________ 
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Образац бр.11   
 

Кадровски капацитет 

списак запослених / ангажованих лица 

 
 

Р. бр. Опис 
Име и презиме 

запосленог/ангажованог лица 
Број личне лиценце 

1 2 3 4 

1. Инжењер 1   

2. Инжењер 2    

3. Инжењер 3   

4. Инжењер 4   

5. Инжењер 5   

6. Инжењер 6   

7. Инжењер 7   

8. Инжењер 8   

9. Инжењер 9   

10. Инжењер 10   

11. Инжењер 11   

12. Инжењер 12   

13. Инжењер 13   

14. Инжењер 14   

15. Инжењер 15   

 
Напомена: 
Понуђач је обавезан да за свако лице са лиценцом достави његову личну лиценцу и све 
остале доказе наведене у доказивању о испуњености улова кадровског капацитета. 
 
 

 
У _______________ дана _________ 2018. г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

М.П. 
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Образац бр.12   
 

Референце ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

у последњe 4 (четири) године (2014., 2015., 2016. и 2017.) и текућoj 2018. 
години до рока за подношење понуда 

 
Име и презиме и број личне лиценце одговорног пројектанта:  
____________________________________________________________________
_ 
 

рб Назив пројекта  
Назив наручиоца / 

инвеститора 
Година 

завршетка 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

Укупан број пројеката наведених у табели: ______ 
 
Напомена: 
За сваку референцу наведену у табели потребно је доставити потврду наручиоца којом 
се доказује да је лице чије се референце користе за испуњавање додатних услова 
кадровског капацитета израдило пројекат као одговорни пројектант, као и остале доказе 
наведене у доказивању о испуњености улова кадровског капацитета. 

 
 

 
У 
__________________, 

Потпис одговорног 
пројектанта: 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

_____________________ 
 

   
дана _________ 
2018.г. 

М.П. М.П. 
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Образац бр.13   
 

МОДЕЛ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦУ 

одговорног пројектанта  

 
 
_____________________________________  
     Назив наручиоца 
 
_____________________________________  
     Адреса  
 
Овим потврђујемо да је _________________________, број личне лиценце 
_______________ као одговорни пројектант за наше потребе у функцији Наручиоца, 
квалитетно и у уговореном року израдио следећи пројекат: 
 
________________________________________________________________________ 

(навести назив техничке документације) 
 
 
Навести предмет пројектовања (заокружи): 

 предмет пројектовања је саобраћајна сигнализација на саобраћајним прикључцима 
на државним путевима. 

 предмет пројектовања је израда геотехничких и инжењерскогеолошких подлога за 
изградњу саобраћајних прикључака на државни пут 

 
Израђени пројекат је технички исправан и одобрен је од стране ревизионе комисије 
(заокружи):    ДА  НЕ 
 
 
година завршетка пројекта _______________. 
 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити.  
 
 
Контакт особа Наручиоца: ____________________________ телефон: ___________ 
 
 
 
Датум ____________                                 М.П.                                Потпис овлашћеног лица 

 
_______________________ 
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Образац бр.14   
 

Референце ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА САОБРАЋАЈНИЦА 
(САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА)  

Пројекти раскрсница на државним путевима и бициклистичких стаза, који су оверени 
од стране техничке контроле а које је лице (одговорни пројектант) са лиценцом 312 

или 315 или 318, израдило у својству одговорног пројектанта у периоду од 2014. 
године до дана отварања понуда за предметну јавну набавку 

 
Име и презиме и број личне лиценце за одговорног пројектанта: 
_______________________________________________________________________ . 
 

рб Назив пројекта  
Назив наручиоца / 

инвеститора 

Дужина 
путне 
мреже  

Година 
завршетка 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

Укупна дужина бициклистичких стаза која је обрађена у пројектима наведеним у табели: 
______ km. 
 

Укупан број пројеката раскрсница на државним путевима наведених у табели: ______. 
 
Напомена: 
За сваку референцу наведену у табели потребно је доставити потврду наручиоца којом 
се доказује да је лице чије се референце бодују израдило пројекат као одговорни 
пројектант. 

 
 
У __________________, 

Потпис одговорног 
пројектанта: 

Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

 
   
дана _________ 2018.г. М.П. М.П. 
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Образац бр.15   
 

МОДЕЛ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦУ 

одговорног пројектанта саобраћајница (саобраћајних површина) са лиценцом 312 или 
315 или 318 

 

 

_____________________________________  
     Назив наручиоца 
 
_____________________________________  
     Адреса  
 
 
 
Овим потврђујемо да је _________________________, број личне лиценце 
_______________ као одговорни пројектант за наше потребе у функцији Наручиоца, 
квалитетно и у уговореном року израдио следећи пројекат: 
 
________________________________________________________________________ 

(навести назив техничке документације) 
 
 
Навести предмет пројектовања (заокружи): 

 предмет пројектовања су раскрснице на државним путевима. 

 предмет пројектовања је бициклистичка стаза. 

 
Израђени пројекат је технички исправан и оверен је од стране техничке контроле 
(заокружи):    ДА  НЕ 
 
година завршетка пројекта ____________. 
 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити.  
 
 
Контакт особа Наручиоца: ____________________________ телефон: ___________ 
 
 
Датум ____________                               М.П.                                Потпис овлашћеног лица 

 
________________________ 

 


